Znakowarka TH4-4
Znakowarka r czna słu y do trwałego znakowania ko cówek przewodów zgodnie z
wymaganiami norm lub odbiorców. Znakowanie wygniatane jest na ko cówkach przewodów
przed ich zakuciem. Znakowa mo na zarówno ko cówki jednocz ciowe jak i tuleje
ko cówek dwucz ciowych.

Standardowe wyposa enie stanowi:
− głowica dwuwierszowa
− zestaw numeratorów
obejmuj cy znaki:
1,2,3,4,5,6,7,8,9
0
P, N
spacja
dystans 30 mm
dystans 15 mm
− lusterko
− szczypce
− szczotka
− klucz imbusowy

1 szt.
1 kpl.
po 3 szt.
4 szt.
po 2 szt.
8 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.

Wymiary znakowarki: W 250 mm x D 340 mm x H 420 mm
Masa
32 kg
Wyposa enie dodatkowe:
Znaki A…Z
symbol T890973A
Znaki +, -, /
symbol T890973+
Pojemnik na numeratory
symbol T903214
Głowica szybkonastawna: symbol H895908
Jednowierszowa głowica umo liwiaj ca szybkie ustawienie trzech ostatnich znaków
(ci nienie nominalne wg DIN 20 066) za pomoc numeratorów obrotowych. Pozostałe
elementy s układane z pojedynczych znaków.
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MONTA
Znakowark nale y zamocowa do podło a za pomoc rub M8. ruby nale y umie ci w
otworach po przek tnej podstawy znakowarki. Nale y wykr ci rub zabezpieczaj c (16) i
przykr ci d wigni r czn (10).

INSTRUKCJA ZNAKOWANIA:
1. Umie ci znaki w głowicy (1) i zabezpieczy je przed wypadni ciem za pomoc rub
(2)
2. Wło y głowic w rami znakowarki (3) i dokr ci rub mocuj c za pomoc
d wigni (4)
3. Umie ci zł czk (lub sama tulej , gdy zł czka jest dwucz ciowa) na rolkach karetki
(5)
4. Za pomoc ruby ustalaj cej (6) ustawi zł czk (tulej ) w odpowiedniej pozycji do
głowicy znakuj cej
5. Zabezpieczy rub ustalaj c za pomoc przeciwnakr tki(7)
6. Ustawi potrzebn wysoko ramienia za pomoc korbki r cznej (8) i zabezpieczy
d wigni (9)
7. Znakowa zł czk (tulej ) ostro nie, przesuwaj c d wigni r czn (10)
8. Sprawdzi gł boko znakowania w razie potrzeby powtórzy czynno ci od punktu 4.

ZALECENIA EKSPLOATACYJNE:
Codziennie: usuwa wszelkie opiłki metalu ze znakowarki.
Co 3 miesi ce:
- naoliwi o prowadz c (11)
- naoliwi rub prowadz c (12)
- naoliwi osie rolek (13)
- nasmarowa listw z bat (14).
Podło e lizgowe (15), po którym porusza si karetka z rolkami (5) nie wymaga obsługi. Nie
nale y oliwi ani smarowa podło a lizgowego karetki.
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BEZPIECZE STWO:
Nale y zwraca szczególn uwag , aby podczas znakowania zł czka (tuleja) była
umieszczona równolegle do rolek prowadz cych. W przypadku zł czek k towych (90o i
45o)nale y je przytrzyma r k , na rolkach do momentu rozpocz cia znakowania. Potem
nale y zabra r k gdy obracaj ca si zł czka mo e spowodowa uraz.
Aby uzyska wi cej informacji skontaktuj si z najbli szym Dystrybutorem Parker Hannifin
Sp. z o.o., lub bezpo rednio z:

Parker Hannifin Sp. z o.o.

ul. Równoległa 8
02-235 Warszawa
tel. +48(22) 573 24 00
fax. +48(22) 573 24 03
e-mail: warszawa@parker.com.
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